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Пи ше: Др Не бој ша 
Ко ла ров спец. ме ди ци не 

спор та пред сед ник 
Сек ци је спорт ске 

ме ди ци не ДЛВ–СЛД

М
е ди ци на спор та је спе
ци ја ли стич ка гра на у 
окви ру ме ди цин ских 
на у ка ко ја свој раз вој 

за сни ва на са зна њи ма из фи зи о
ло ги је, би о хе ми је, кар ди о ло ги је, 
ор то пе ди је, деч је хи рур ги је, фи зи
ја три је, а ба ви пре вен тив ним и ку
ра тив ним де лат но сти ма у окви ру 
здрав стве не за шти те свих уче сни ка 
у спор ту, као и здрав стве ном про
бле ма ти ком фи зич ке ак тив но сти 
уоп ште. Те жи ште ра да је на пре вен
тив ним спорт скоме ди цин ским си
сте мат ским пре гле ди ма ра ди про
це не здрав стве не спо соб но сти за 
ба вље њем од ре ђе ном фи зич ком, 
од но сно спорт ском ак тив но шћу, као 
и на ра ном от кри ва њу по ре ме ћа ја 
здра вља и де фор ми те та, њи хо вом 
пре вен ци јом и ко рек ци јом.

Уна пре ђе ње спорт ских ре зул та
та та ко ђе је део ак тив но сти спе
ци ја ли сте ме ди ци не спор та. Им
пе ра тив са вре ме ног так ми чар ског 
спор та су ре зул та ти ко ји че сто до во
де спор ти сту до гор ње гра ни це из
др жљи во сти. Са вре ме на ме ди ци
на у мо гућ но сти је да те гра ни це, 
уз при ме рен тре на жни про цес, по
ме ра без пре ко мер не опа сно сти по 
здра вље спор ти сте.

Иа ко вла да ми шље
ње да је ме ди ци на 
спор та на овим про сто
ри ма ре ла тив но мла
да гра на ме ди ци не, 
под се тио бих да је још 
1842. го ди не вој во ђан
ски ле кар др Ди ми три
је Ра ду ло вић од бра нио 
док тор ску ди сер та ци ју 
под на зи вом „Ле кар
ска гим на сти ка“. Го ди
не 1853. ле кар и ди рек

тор но во сад ске гим на зи је, др Ђор ђе 
На то ше вић уво ди гим на сти ку у ре
дов ну на ста ву. По ре ђе ња ра ди, у 
угар ским шко ла ма тог вре ме на је 
гим на сти ка уве де на тек 1870. го ди
не. Из ме ђу два ра та раз вој спорт
ске ме ди ци не је ве зан за нај по пу
лар ни ји спорт – фуд бал. Та ко 1929. 
го ди не др Ко ста Ха џи у Но во сад
ском фуд бал ском под са ве зу уво
ди оба ве зне си сте мат ске пре гле де 
фуд ба ле ра, а 1930. го ди не гру па бе
о град ских ле ка ра за по чи ње ор га ни
зо ва ну здрав стве ну кон тро лу спор
ти ста. При Ин тер ној кли ни ци 1936. 
осно ва на је пр ва спорт ска ам бу лан
та, да би др Во јин Смо дла ка (ина че 
при зна ти не у ро лог и ак тив ни спор
ти ста) био пр ви срп ски ле кар ко ји 
је, 1937. го ди не, био упу ћен у Бер лин 
на спе ци ја ли за ци ју спорт ске ме ди
ци не. Ин сти тут за спорт ску ме ди ци
ну осно бан је 1952, а од 1957. осни
ва ју се и пр ве спорт ске ам бу лан те у 
Вој во ди ни. На Фа кул те ту за фи зич
ку кул ту ру у Но вом Са ду осни ва се 
1970. Ка те дра за спорт ску ме ди ци
ну. Одр жа ва ју се се ми на ри, кон гре
си, из да ју ча со пи си, пи шу уџ бе ни
ци. Сек ци ја за спорт ску ме ди ци ну 
јед на је од нај ста ри јих у Срп ском 
ле кар ском дру штву. 

На жа лост, ту жне де ве де се те пре
ки да ју успон спорт скоме ди цин ске 
стру ке, а уру ша ва ње ни је за у ста
вље но ни на кон 2000. го ди не. Пр
во се ме ди ци на спор та из о ста вља 
из спи ска спе ци ја ли за ци ја, да би 
број ним ин тер вен ци ја ма чла но ва 
Сек ци ја за спорт ску ме ди ци ну Срп
ског ле кар ског дру штва и Дру штва 
ле ка ра Вој во ди не би ла вра ће на на 
спи сак. По том се За ко ном о здрав
стве ној за шти ти ме ди ци на спор
та прак тич но „из ба цу је“ из до мо ва 
здра вља, да би се опет на кон број
них до пи са, ин тер вен ци ја, раз го во
ра, до пу сти ла мо гућ ност ра да, али 
са мо у до мо ви ма здра вља ко ји по
кри ва ју пре ко 100.000 ста нов ни ка! 
Го ди не 2006. та да шњи Ре пу блич
ки за вод за здрав стве но оси гу ра
ње пре ста је да фи нан си ра би ло ко
ју услу гу ко ју пру жа ју спе ци ја ли сти 
ме ди ци не спор та. Та ко је до да на 
да на шњег.

Ипак, за хва љу ју ћи но во до не се
ном За ко ну о спор ту, усво је ном про
шле го ди не, и Пра вил ни ку о утвр
ђи ва њу здрав стве не спо соб но сти 
спор ти ста за оба вља ње спорт ских 
ак тив но сти, спе ци ја ли сти ме ди ци
не спор та нај зад до би ја ју про пис 
ко ји шти ти стру ку, и ко ји ће си гур
но сма њи ти све уче ста ли је ак ци
ден те са тра гич ним по сле ди ца ма, 
ко ји се де ша ва ју на спорт ским бо
ри ли шти ма. Пра вил ник ре гу ли ше 
на чин и обим пре гле да, про пи су је 
да се пре гле ди мо гу оба вља ти ис
кљу чи во у уста но ва ма у ко ји ма ра
ди спе ци ја ли ста ме ди ци не спор та, 
а из у зет но, уко ли ко на те ри то ри ји 
ло кал не са мо у пра ве та кво га не ма, 
та да пре гле де мо гу оба вља ти и ин
тер ни сти, пе ди ја три, и спе ци ја ли
сти ме ди ци не ра да и оп ште ме ди
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ци не. На тај на чин, спе ци ја ли сти 
ме ди ци не спор та су по сле ни за 
ду гих го ди на, опет пре по зна ти од 
стра не др жав них ор га на за ду же них 
за здрав сто, спорт и омла ди ну.

Да би се оства ри ла бо ља са рад ња 
са Ле кар ском ко мо ром, вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма и те ли ма, спорт
ским са ве зи ма, као и са јав но шћу 
уоп ште, спе ци ја ли сти ме ди ци не 
спор та су осно ва ли и сво је удру же
ње. На ме ра је да се и на тај на чин 
пру жи за шти та спор ти сти ма, али и 
спе ци ја ли сти ма ме ди ци не спор та, 

ко ји су ипак нај ква ли фи ко ва ни ји 
да оба вља ју спорт скоме ди цин ске 
пре гле де. Ко ри сне ин фор ма ци је, не 
са мо о удру же њу, не го и о пре гле ди
ма и мре жи спорт скоме ди цин ских 
уста но ва, као и о фор му ла ри ма за 
при ја ву пре гле да и дру гог, мо же те 
да по на ђе те на сај ту:

www.spe ci ja li sti me di ci ne spor ta.rs.
Удру же ње ће се тру ди ти и да ис

ко ре ни слу ча је ве не а де кват них и 
не ква ли фи ко ва них пре гле да спор
ти ста, за ко је су у За ко ну о спор ту 
пред ви ђе не и од ре ђе не санк ци је. 

На ша је оба ве за да спре ча ва мо тзв. 
„пе ча ти ра ње на ли ва ди“ од стра не 
ко ле га ко ји не ма ју за кон ску до зво
лу за оба вља ње тог ра да. Озбиљ ну 
по др шку у оства ри ва њу те на ме ре 
оче ку је мо пре све га од гран ских 
спорт ских са ве за, од Олим пиј ског 
ко ми те та, као и од над ле жних др
жав них ор га на.

Са мо ме ђу соб ним раз у ме ва њем и 
за јед нич ким ак тив но сти ма мо же
мо до ћи до здра ви је спорт ске по пу
ла ци је и мак си мал не без бед но сти 
уче сни ка у спор ту. //

М
е ди ци на спор та је ре ла
тив но мла да ме ди цин
ска гра на ко ја се ба ви 
фи зи о ло шким про ме

на ма у ор га ни зму узро ко ва них 
фи зич ким на по ром. Као спе ци ја
ли стич ка гра на де фи ни са на је као 
на уч на ди сци пли на ме ди цин ских 
на у ка, ко ја пру ча ва по зи тив не и не
га тив не ути ца је фи зич ких оп те ре
ће ња раз ли чи тог сте пе на на ор га
ни зам здра вог и бо ле сног чо ве ка, 
са ци љем од ре ђи ва ња оп ти мал них 
фи зич ких оп те ре ће ња и хи ги јен
скоди је тет ског ре жи ма за по раст 
спорт ских до стиг ну ћа, по ди за ње 
ни воа функ ци о нал ног ста ња ор га
ни зма, очу ва ње здра вља и оздра
вље ње, као и пре вен ци ју, ле че ње и 
ре ха би ли та ци ју раз ли чи тих обо ље
ња и по вре да и бор бом про тив ко
ри шће ња не до зво ље них сред ста ва. 
Ова ко ши рок ди ја па зон за да та ка 
тра жи и спе ци фич но обра зо ва не 
струч ња ке. 

Тре нут но у на шој зе мљи има 102 
спе ци ја ли сте ме ди ци не спор та, ре
ла тив но пра вил но рас по ре ђе них 
по свим окру зи ма пре ма бро ју ста
нов ни ка (је дан на 100.000 ста нов
ни ка). У Ср би ји је ме ди ци на спор та 
ор га ни зо ва на кроз мре жу спорт ско
ме ди цин ских слу жби и уста но ва, од 
ко јих не ке по сто је ве о ма ду го: За вод 
за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу
бли ке Ср би је по сто ји ду же од 55 го
ди на, а слу жбе ме ди ци не спор та у 
Ни шу, Кра гу је ва цу и За је ча ру пре
ко 40 го ди на.

На жа лост, до га ђа ји то ком де ве
де се тих го ди на про шлог ве ка пре
ки да ју успон спорт ско ме ди цин ске 
стру ке, а си ту а ци ја се не по пра вља 
ни по сле 2000. го ди не. Пр во се ме
ди ци на спор та из о ста вља из спи ска 
спе ци ја ли за ци ја, да би број ним ин
тер вен ци ја ма чла но ва Сек ци ја за 
спорт ску ме ди ци ну Срп ског ле кар
ског дру штва (по сто ји ви ше од 60 го
ди на) и Дру штва ле ка ра Вој во ди не 

би ла по но во вра ће на на спи сак. По
том се За ко ном о здрав стве ној за
шти ти ме ди ци на спор та прак тич но 
из ба цу је из до мо ва здра вља, да би се 
опет на кон број них до пи са и ин тер
вен ци ја до пу сти ла мо гућ ност ра да, 
али са мо у до мо ви ма здра вља ко ји 
по кри ва ју пре ко 100.000 ста нов ни ка! 
Од 2006. го ди не та да шњи РЗЗЗ пре
ста је да фи нан си ра би ло ко ју услу гу 
ко ју пру жа ју спе ци ја ли сти ме ди ци
не спор та и та ко је до да нас. 

Ипак, за хва љу ју ћи но вом За ко
ну о спор ту (2011.), и Пра вил ни ком 
о утвр ђи ва њу здрав стве не спо соб
но сти спор ти ста за оба вља ње спорт
ских ак тив но сти (2012.), ме ди ци на 
спор та је, по сле ни за го ди на, опет 
пре по зна та од стра не др жав них ор
га на за ду же них за здрав сто, спорт и 
омла ди ну, па се кон тро ла здрав стве
ног ста ња спор ти ста пре пу шта њи
ма, што је и прак са у зе мља ма ЕУ.

Пра вил ни ком се од ре ђу ју ци ље
ви, на чин спро во ђе ња и ор га ни за
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